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KARRIERE HOS EKJ

OM OS

Som medarbejder hos EKJ vil du opleve en arbejdsplads med spændende projekter, gode udviklingsmuligheder og attraktive 
medarbejderforhold. 

Vi er en dynamisk og ambitiøs virksomhed, hvor der både er rummeligt og højt til loftet. Vi har en enkel, flad organisation 
med korte kommunikationsveje og en uformel, men respektfuld omgangstone.  Vi lægger vægt på åben kommunikation 
og tværfagligt samarbejde, som er en vigtig del af vores hverdag. Alle medarbejdere sidder i åbne kontorlandskaber, det er 
med til at skabe et godt arbejdsklima og en god dynamik i huset.

DU SKAL VÆRE KLAR TIL AT GØRE EN FORSKEL

Hos EKJ træder du ind i et stærkt fagligt miljø, hvor du får mulighed for at afprøve dine evner og din teoretiske ballast. Vi 
tilbyder et meningsfyldt arbejde og energiske og idérige fagfolk som kollegaer. Vi forventer til gengæld, at du har et højt 
fagligt niveau, er løsningsorienteret, og formår at få dine opgaver i mål. Du skal være klar til at gøre en forskel og benytte 
din stærke faglige viden til at levere den helt rigtige løsning hver gang

VI LØFTER I FLOK

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere får faglige udfordringer, der udvikler. 
Hos os bliver du en del af et projekt fra første arbejdsdag. Du stiller med dit 
talent, og vi lover at gøre dig endnu dygtigere. Vi giver dig mulighed for at ar-
bejde på nogle af landets mest markante projekter, hvor du får rig mulighed for 
at udvikle dit talent. 

Som ny hos EKJ vil du opleve, at du altid har erfarne kolleger tæt på dig, vi løfter 
i flok, derfor sidder du aldrig alene med dine projekter. Som nyansat hos EKJ bliver du tilknyttet en mentor. Det er din men-
tors ansvar at introducere dig til vores arbejdsgange og dagligdagen i EKJ. Vores erfaring er, at mentorordningen skaber 
tryghed og betyder, at den nye medarbejder hurtigere finder sig til rette både socialt og fagligt. 

 
MEDARBEJDERNE ER VORES VIGTIGSTE RESSOURCE

Vi stiler efter at skabe de bedste forhold for vores medarbejdere, da medarbejderne er vores vigtigste ressource. Gennem 
uddannelse, involvering og et godt arbejdsmiljø bestræber vi os på at realisere vores fælles mål. Det er medarbejdernes høje 
faglighed og engagement, der hver dag bidrager til at gøre kundernes projekter til virkelighed. 

SÆT DIT AFTRYK PÅ NOGLE AF DANMARKS STØRSTE BYGGERIER OG ANLÆGSPROJEKTER

At arbejde sam-
men betyder at 
vinde sammen

”



SÆT DIT AFTRYK PÅ NOGLE AF DANMARKS STØRSTE BYGGERIER OG ANLÆGSPROJEKTER

Hos EKJ har du mulighed for at komme i praktik som en del af din videregående uddannelse. En praktikplads hos EKJ er en 
praktikplads fuld af udfordringer i selskab med engagerede medarbejdere i en rådgivervirksomhed, der bygger på service, 
troværdighed og kompetence. Vi tilbyder en alsidig praktikperiode med fagligt såvel som personligt udfordrende arbejdsop-
gaver. Vi tilrettelægger dit praktikforløb i tæt samarbejde med dig med afsæt i dine ønsker og vores behov. Et praktikforløb 
har typisk en varighed af et halvt år.

Gennem dit praktikforløb kommer du til at indgå i et stærkt fagligt og socialt fælleskab, og som en naturlig del af vores faste 
teams. Du vil som praktikant få afprøvet dine kompetencer på virkelige projekter og få et indtryk af, hvad det vil sige at ar-
bejde som rådgivende ingeniør. 

DET SKAL VÆRE SJOVT AT GÅ PÅ ARBEJDET

Hos EKJ er vi gode til at hygge os med hinanden, vi vægter det sociale højt, og 
vi gør meget ud af at have det sjovt sammen. Det skal være spændende og 
udfordrende at gå på arbejde, men der skal også være plads til at dele oplevelser 
uden for arbejdstiden. Derfor har vi indrettet os med super lækre træningsfacili-
teter, udendørs petanquebane, bordfodbold og dart. Derudover har vi fredags-
bar, løbeklub, bowlingklub, vinklub, kunstforening og en årlig skitur. 

BLIV EN DEL AF EN SPÆNDENDE VIRKSOMHED I VÆKST

Hos EKJ er vi hele tiden på udkig efter nye talentfulde medarbejdere - skal du 
være  vores næste medarbejder? 

Hold øje med os på ekj.dk eller de sociale medier, hvor vi løbende søger nye kol-
legaer. Du er også velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning. Fortæl  i 
din ansøgning, hvorfor du gerne vil i arbejde hos EKJ, og  inden for hvilket område 
af ingeniørfaget, som du kunne tænke dig at arbejde med.

Vores hovedkontor har en central placering tæt på offentlige transportmidler. Vi er placeret blot ti minutters gang fra Sankt 
Hans Torv på Nørrebro og Trianglen på Østerbro. Kommer du i bil, kan du benytte vores egen p-plads.

ER DU FRONTLØBER 
- MEN OGSÅ EN TEAMSPILLER?

Vi er gode til at 
hygge os med 
hinanden, og 
vægter det so-
ciale samvær 
højt

”

Vi har en god kantineordning, der giver mulighed for 
en sund og varieret kost.

FØLG OS HER



VI TAGER ANSVAR 
- OGSÅ NÅR DET GÆLDER VORES MEDARBEJDERE
Hos EKJ bestræber vi os på at være åbne og troværdige og opretholde en 
høj etisk forretningsskik, da det er grundlæggende for vores værdier og ad-
færd. Vi tilstræber altid at udføre uvildig rådgivning og overholde de etiske 
retningslinjer for god rådgiverskik. Vi tager vores klima- og miljøansvar al-
vorligt, både når det gælder vores ydelser men også i driften af vores egen 
virksomhed. 

Vi tilsigter at give vores medarbejdere de bedst mulige vilkår, og ved an-
sættelser er det alene ansøgerens kompetencer, som er afgørende for be-
slutning om ansættelse. Hverken køn, alder eller etnisk baggrund kan have 
indflydelse på beslutningen. EKJ løfter sin del af ansvaret for at sikre, at 
studerende kan få den praktik som kræves på deres respektive studier, ved 
hvert år at tilbyde praktikpladser.

VÆR MED TIL AT SKABE DEN VERDEN DU LEVER I

WWW.EKJ.DK 

Det er vigtigt 
for os, at vores 
medarbejdere 
trives og ud-
vikles i jobbet

”


